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Introdução

Este documento descreve as várias características no Cisco Unified Border Element (CUBO)
como o apoio do teste padrão do destino múltiplo no dial-peer da Voz, teste padrão múltiplo do
fósforo E.164 para a chamada entrante e o número chamado, grupo do dial-peer do destino,
grupo de servidor de destino, opções do Para fora--diálogo do Session Initiation Protocol (SIP)
(OOD) sibila o grupo do Keepalive”, abastecimento do dial peer de saída.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Apoio dos testes padrões do destino múltiplo no dial-peer da Voz (de
15.2(4)S avante)

  



Informações de Apoio

Compatibilidade de prefixo mais longo

No gateway do CUBO e do SORVO quando um dial peer da Voz tem somente um padrão de
destino, isto introduz a configuração do dial peer nas grandes quantidades quando os testes
padrões do destino múltiplo são usados. Com a introdução de apoio para testes padrões do
destino múltiplo em um dial-peer, a configuração pela maior parte é simplificada e reduzida.

A seleção do dial-peer continua a ser baseada no algoritmo da compatibilidade de prefixo mais
longo. Quando um dial-peer tem testes padrões do destino múltiplo, o teste padrão com o fósforo
o mais longo está contado como o teste padrão combinado para o dial-peer.

Por exemplo, se o dial-peer A tem dois testes padrões combinados, e um é combinado com os 3
dígitos, e o outro é combinado com os 4 dígitos, este dial-peer é contado como combinado com
os 4 dígitos.

Mapa do teste padrão E164

Um mapa do teste padrão E164 contém os padrões de destino E164 múltiplos. Um mapa E164
pode ser um arquivo de texto separado armazenado em um lugar interno (instantâneo) ou externo
(server TFTP/HTTP). 

CLI - Adicionar entradas do teste padrão E164 ao mapa do teste padrão E164 e armazene toda a
informação no gateway de voz.

Arquivo de texto - Crie as entradas do teste padrão E164 em um arquivo de texto e armazene o
arquivo no sistema de arquivos interno ou externo apoiado.

Carga de arquivo de texto - O arquivo de texto pode facilmente ser atualizado e então
recarregado, usando o comando load da classe E164-pattern-map da Voz.

Validação do mapa do teste padrão E164

O mapa do teste padrão E164 é configurado independentemente de um dial peer, e este mapa
pode ser inválido se carregar o arquivo de texto externo falhou ou o teste padrão é com formato
incorreto para o número E.164.  Quando uma falha do mapa ocorre, deve haver um console ou
um mensagem do syslog para indicar a falha.

Configurar

Há duas maneiras de criar os mapas E164. Ambos os métodos começam com o comando da
classe E164-pattern-map da Voz criar e nomear um mapa do teste padrão E164, a seguir usam
uma das seguintes opções:

Método 1. CLI

CLI - Adicionar entradas do teste padrão E164 ao mapa do teste padrão E164 e armazene toda a
informação no gateway de voz.



Um arquivo de texto - Crie as entradas do teste padrão E164 em um arquivo de texto e armazene
o arquivo no sistema de arquivos interno ou externo apoiado. O arquivo de texto pode facilmente
ser atualizado e então recarregado usando o comando load da classe E64-pattern-map da Voz.

Configuração de CLI

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag 1-1000>

CUBE(config-class)# ?

VOICECLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 1>

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 2>

?.

CUBE(config-class)#exit

Following the creation of the E164 Map, we can link it with the dial-peer as follows :

CUBE(config) #dial-peer voice XXX voip

CUBE(config-dial-peer)#destination e164-pattern-map <e164-pattern-map tag>

  

Exemplo de configuração

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag 1-1000>

CUBE(config-class)# ?

VOICECLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 1>

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 2>

?.

CUBE(config-class)#exit

Following the creation of the E164 Map, we can link it with the dial-peer as follows :

CUBE(config) #dial-peer voice XXX voip

CUBE(config-dial-peer)#destination e164-pattern-map <e164-pattern-map tag>

Arquivo de texto do método 2.

Crie um arquivo de texto com a lista de E164 modela exigido e salvar a como um arquivo .cfg
como ilustrado no exemplo.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag 1-1000>

CUBE(config-class)# ?

VOICECLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 1>

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 2>

?.

CUBE(config-class)#exit



Following the creation of the E164 Map, we can link it with the dial-peer as follows :

CUBE(config) #dial-peer voice XXX voip

CUBE(config-dial-peer)#destination e164-pattern-map <e164-pattern-map tag>CUBE(config)#voice

class e164-pattern-map <tag 1-1000>

CUBE(config-class)# ?

VOICECLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 1>

CUBE(config-class)#e164  <destination pattern 2>

?.

CUBE(config-class)#exit

Following the creation of the E164 Map, we can link it with the dial-peer as follows :

CUBE(config) #dial-peer voice XXX voip

CUBE(config-dial-peer)#destination e164-pattern-map <e164-pattern-map tag>

A fim ligar o arquivo ao teste-mapa, refira esta configuração.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Exemplo de configuração

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Verificar

Comandos show

Verifique a configuração usando os comandos como mostrado.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description



 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Troubleshooting

O seguinte debuga no CLI pode ser usado pesquisando defeitos.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Coloque um atendimento ao dial peer de saída com número de destino 101234 no dial-peer 1000
ligado com E164 o mapa 100 como mostrado.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Teste padrão múltiplo do fósforo E.164 para a chamada entrante e o
número chamado (de 15.4(1)T avante)

Informações de Apoio

A característica E164-pattern-map pode igualmente ser usada para a chamada e o número
chamado que combinam em dial peer entrante.

Introduzido no CUBO 10.0

Sequências do abastecimento do dial-peer

O número chamado combina o chamar-número entrante ou E164-pattern-map chamado●



entrante.

 O número chamado combina o resposta-endereço ou E164-pattern-map de chamada
entrante.

●

Fósforos do número chamado com um destino-teste padrão.●

Configurar
CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Verificar

comandos show e debug

Comandos show

Verifique a configuração usando os comandos como mostrado.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

   

Comandos debug

Verifique a configuração usando os comandos como mostrado.

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode



 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Grupo do dial-peer do destino (de 15.4(1)T avante)

Informações de Apoio

Em um dial-peer que agrupa a característica, um grupo de dial peers pode ser feito parte de um
grupo do dial-peer sob um <tag> do dpg da classe da Voz

o <tag> do dpg do destino será usado para prover um grupo do dial-peer de um dial peer
entrante.

Uma vez que um dial peer entrante é combinado, o dial peers, que são parte do dpg e são
definidas sob ele, está usado para correspondências de dial peer de saída no atendimento
particular.

Linha de comando dial-peer hunt global apoio para classificar o dial peers do dpg do alvo em
ordem. Daqui, o fósforo o mais longo os dígitos combinados são já não significativos para o
dial peers do dpg, porque o número de chamada não é usado para selecionar dial peer de
saída. O mesmo valor do número dos dígitos combinados (0) é aplicado para todo o dial
peers do dpg durante a classificação da caça do dial-peer.

1.

A linha de comando da caça-parada do dial-peer é apoiada para o dial-peer do <tag> do dpg
da classe da Voz que nenhuma caça mais adicional no huntstop da instalação de chamada
feita é encontrada uma vez da última instalação de chamada feita falhada.

2.

A classe da limitação (COR) e a classe lógica da separação de validações da limitação
(LPCOR) apoiam o dial peers do dpg

3.

O comando dialplan do <called-number> do número do <in-peer-tag> do dialpeer da mostra
apoia uma lista de dial-peer do alvo de um dpg de um dial peer de entrada.

4.

Uma vez que um dial-peer do voip é provido por grupos diferentes do dial-peer, o mesmo
dial-peer está ainda disponível para o abastecimento do dial-peer.

5.

A linha de comando shutdown pode pôr o dpg ao estado inativo. Uma vez que uma
chamada recebida é associada com um dpg inativo, o abastecimento do dial peer de saída
do legado estará recomeçado para chamadas recebidas novas.

6.

Uma chamada recebida está obstruída, se está associada com um dpg ativo com o dial
peers nulo do alvo ou todo o dial peers dos alvos está no estado da operação do estado
está para baixo.

7.

Configurar



CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Restrição

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

 Sob a configuração do dial-peer

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

Exemplo de configuração

CUBE(config)#voice class e164-pattern-map <tag>

CUBE(config-class)#?

VOICE-CLASS configuration commands:

 description  e164 pattern map specific description

 e164         Set E164 pattern for the map

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 url          Set the URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url ?

 WORD  URL of the file for the map

CUBE(config-class)#url  {tftp:// |http:// |flash: |ftp://  |bootflash: }path/<filename>.cfg

CUBE#voice class e164-pattern-map load <tag>

  



Verificar

Comandos show

Show voice class dpg <tag>

Ex. CUBE#show voice class dpg 21

Voice class dpg: 21      AdminStatus: Up

 Description:

 Total dial-peer entries: 4

 Peer Tag           Pref

 --------  ----

 1                  0

 2                  0

 104                0

 1000    0

------------------------------------

Troubleshooting

Debugar o dialpeer do voip pode ser usado para debugar a fim identificar o DPG selecionado e a
lista de dial peers sob os DPG que combinam o padrão de destino.

Show voice class dpg <tag>

Ex. CUBE#show voice class dpg 21

Voice class dpg: 21      AdminStatus: Up

 Description:

 Total dial-peer entries: 4

 Peer Tag           Pref

 --------  ----

 1                  0

 2                  0

 104                0

 1000    0

------------------------------------

Grupo de servidor de destino (de 15.4(1)T avante)

Informações de Apoio

O dial peers das saídas múltiplas é definido quando uma chamada recebida é exigida para caçar
através dos destinos diferentes. Cada destino exige um dial peer de saída separado setup mesmo
se a instalação da capacidade da mesma chamada é usada.

O grupo de servidor de destino apoia os destinos múltiplos que podem ser definidos em uma
instalação nova do <tag> do grupo de servidores da classe da Voz.

Um dial-peer do SORVO pode referir o grupo de servidores por uma linha de comando nova do
<tag> do grupo de servidores da sessão.

Os destinos de um grupo de servidores estão usados então para a instalação de chamada feita
quando um dial-peer do SORVO com grupo de servidores é selecionado como um dial peer de
saída.

O grupo novo do Keepalive do sibilo das opções OOD apoia um dial-peer do SORVO com um
grupo de servidor como um destino de sessão. As conexões do Keepalive do sibilo das opções



separadas são estabelecidas em cada alvo remoto de um grupo de servidor. Um dial-peer está
posto ao estado ocupado se todas as conexões do keepalive do sibilo da opção de um grupo de
servidor são intervalo.

O grupo de servidor não é apoiado pelo método do Keepalive das opções OOD (com conexão
separada do Keepalive das opções OOD sobre pelo dial-peer).

os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ipv4/ipv6 de um grupo de servidor
podem transformar-se endereços confiável IP uma vez que o grupo de servidor é provido como
um alvo de um dial peer de saída. O cliente pode usar o comando list da confiança do endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da mostra verificar uma lista de endereços confiável
IP.

O destino de sessão do Domain Name Server (DNS) não é apoiado como um alvo de um grupo
de servidor.

Configuração
Show voice class dpg <tag>

Ex. CUBE#show voice class dpg 21

Voice class dpg: 21      AdminStatus: Up

 Description:

 Total dial-peer entries: 4

 Peer Tag           Pref

 --------  ----

 1                  0

 2                  0

 104                0

 1000    0

------------------------------------Note: Up to 10000 ?voice class server-group <tag>? can be

defined per system.

Exemplo de configuração

Note: Up to 10000 ?voice class server-group <tag>? can be defined per system.

Até endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do destino de sessão 5 pode ser
salvar a um grupo de servidores da classe da Voz. Pode ser IPv4 ou IPv6 ou uma
combinação de ambos.

●

Caso que os endereços do IPv4 e do IPv6 são adicionados, assegure-se de que o modo do
protocolo esteja ajustado à pilha dual.

●

O comando do arredondamento robin do caça-esquema pode ser definido para classificar
uma lista de entradas do destino de sessão na ordem do arredondamento robin que cancela
a configuração de preferências. À revelia, o comando preference do caça-esquema é usado
classificar baseado em sua instalação da preferência.

●

A linha de comando da preferência <0-5> pode ser definida para cada endereço do destino
de sessão.

●

As entradas do destino de sessão com a mesma preferência estarão classificadas na ordem
aleatória quando o comando preference do caça-esquema do padrão é definido.

●

A linha de comando shutdown pode pôr o grupo de servidor ao estado inativo. Alguns
SORVEM o dial-peer com um grupo de servidor no estado inativo não são selecionados
como o dial peer de saída.

●

Quando um grupo de servidores é suprimido não usando nenhum comando do <tag> do
grupo de servidores da classe da Voz, todos os VoIP dial-peer associados com este grupo

●



pela linha de comando do <tag> do grupo de servidores da sessão estão removidos.

Verificar

comandos show e debug

show voice class server-group 11.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

As opções do SORVO OOD sibilam o grupo do Keepalive (de
15.4(1)T avante)

Informações de Apoio

A característica existente do sibilo das opções do Para fora--diálogo do SORVO (OOD) fornece
um mecanismo keepalive no nível do SORVO e em seus destinos do dial-peer do SORVO. A
conexão separada do sibilo das opções do SORVO OOD é estabelecida para cada dial-peer ativo
do SORVO mesmo se os mesmos alvos salvar no dial peers diferente do SORVO.

Esta característica consolida conexões do sibilo das opções do SORVO OOD pelo dial peers de
agrupamento do SORVO com a mesma instalação do sibilo das opções OOD.

Um comando novo do <tag> do sorvo-keepalive-perfil da classe da Voz é usado definir a
instalação do sibilo das opções OOD.

A linha de comando nova do <tag> do perfil do opção-keepalive do sorvo da Voz-classe do dial-
peer do SORVO é adicionada para prover o perfil novo.

Uma conexão consolidada do sibilo das opções do SORVO OOD é estabelecida então com um
alvo para o dial peers múltiplo do SORVO com o mesmo alvo e as opções OOD sibilam a
instalação do perfil.

O dial peers associado é firmado ao ACTIVE e ao estado ocupado baseados no estado de um
estado de conexão do keepalive do sibilo das opções.

O <tag> do sorvo-opção-keepalive da classe de até 10000 Vozes pode ser definido pelo
sistema.

●

os Secundário-comandos são definidos como mostrado de cada perfil do Keepalive das
opções do SORVO: descrição, transporte {[tls] tcp, UDP}, <tag> do sorvo-perfil da Voz-
classe, parada programada, <count> da nova tentativa, <seconds> do acima-intervalo,
<seconds> do para baixo-intervalo

●

O comando shutdown pode pôr um perfil do Keepalive das opções do SORVO ao estado
inativo. Todas as conexões relacionadas do keepalive do sibilo das opções OOD são

●



suspendidas então. O dial peers relacionado do SORVO é atualizado ao estado ATIVO.
Quando um perfil do keepalive das opções é suprimido não usando nenhum comando do
<tag> do sorvo-opção-keepalive da classe da Voz, todos os VoIP dial-peer associados com
este perfil pela linha de comando do <tag> do perfil do opção-keepalive do sorvo da Voz-
classe estão removidos.

●

O sorvo-opção-keepalive novo da classe da Voz da mostra {<tag>} apoia a instalação do
perfil do Keepalive das opções do SORVO e as opções do dial-peer OOD do tempo real sibila
a informação de status de conexão.

●

Quando as conexões do sibilo da opção para todos os alvos em um grupo de servidores
cronometram para fora, todos SORVEM o dial peers associado com este grupo de servidores
estão colocados no estado ocupado.

●

A linha de comando nova do <tag> do perfil do opção-keepalive do sorvo da Voz-classe do
dial-peer do SORVO é exclusive mútuo com o opção-keepalive existente do sorvo da Voz-
classe [<value> do para baixo-intervalo | <value> do acima-intervalo | <value> da nova
tentativa].

●

Com opções OOD sibile o grupo do Keepalive, opções a conexão do keepalive que do sibilo
é estabelecida sobre pela base remota do alvo. Contudo, uma conexão do keepalive do sibilo
das opções no sibilo das opções do legado é estabelecida sobre pela base do dial-peer.

●

O grupo do Keepalive do sibilo das opções OOD deve ser usado pelo contrário quando os
mesmos alvos são definidos nos dial peer múltiplos.

●

Configurar
show voice class server-group 1

Exemplo de configuração

show voice class server-group 1show voice class server-group 1

Este exemplo mostra que instalação do perfil do Keepalive das opções do SORVO está obstruído
quando o opção-keepalive do sorvo do legado é definido já.

CUBE(config)#dial-peer voice 4002 voip

CUBE(config-dial-peer)#session protocol sipv2

CUBE(config-dial-peer)#voice-class sip options-keepalive ?

 down-interval  OPTIONS keepalive timer interval for DOWN endpoint

 profile        Consolidate Options Keepalive profile setup

 retry          Retry count for OPTIONS keepalive retransmission

 up-interval    OPTIONS keepalive timer interval for UP endpoint

 <cr>

CUBE(config-dial-peer)#voice-class sip options-keepalive

CUBE(config-dial-peer)#voice-class sip options-keepalive profile 1

%ERROR: "voice-class sip-options-keepalive" is already defined

Verificar

comandos show e debug

1.sh voice class sip-options-keepalive 1

2.sh dial-peer voice summary

Pesquise defeitos? com o grupo de servidores configurado



Configuração do grupo de servidores

ASR_DP_N2#sh run | sec voice class

voice class server-group 1

 ipv4 10.104.45.253

 ipv4 9.44.44.9

 ipv4 10.104.45.31

Voice class sip-options-keepalive configuration

voice class sip-options-keepalive 1

 transport udp

Associando o dial-peer com o sorvo-opção-keepalive do grupo de servidores e da
Voz-classe

ASR_DP_N2#sh run | sec dial-peer

dial-peer voice 1 voip

 destination-pattern 6666

 session protocol sipv2

 session transport udp

 session server-group 1

 voice-class sip options-keepalive profile 1ASR_DP_N2#sh voice class sip-options-keepalive

Voice class sip-options-keepalive: 1             AdminStat: Up

Transport: udp          Sip Profiles: 0

 Interval(seconds) Up: 60                Down: 30

 Retry: 5

 Peer Tag      Server Group    OOD SessID      OOD Stat        IfIndex

 --------      ------------    ----------      --------        -------

 1             1                               Active          10

 Server Group: 1                OOD Stat: Active

  OOD SessID   OOD Stat

  ----------   --------

  14           Active

  15           Busy

  16           Busy

 OOD SessID: 14                  OOD Stat: Active

 Target: ipv4:10.104.45.253

 Transport: udp                 Sip Profiles: 0

 OOD SessID: 15                  OOD Stat: Busy

 Target: ipv4:9.44.44.9

 Transport: udp                 Sip Profiles: 0

 OOD SessID: 16                  OOD Stat: Busy

 Target: ipv4:10.104.45.31

 Transport: udp                 Sip Profiles: 0ASR_DP_N2#sh dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

            AD                                    PRE PASS                OUT

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT   

KEEPALIVE

1      voip  up   up             6666               0  syst                               active

Abastecimento do dial peer de saída (de 15.4(2)T avante)

Informações de Apoio

O abastecimento atual do dial peer de saída é restringido ao seguinte teste padrão da
correspondência de dial peer setup que é estático e não pode ser alterado baseou nas exigências
do Plano de discagem:



número chamado do destino●

uri do destino (host/teste padrão/identificação/telefone)●

alvo do ID de portadora●

Ordem existente do fósforo do abastecimento do dial peer de saída:

Destino URI e portador ID do alvo●

Número chamado e portador ID do alvo●

Destino URI●

Número chamado●

Portador ID do alvo●

Uma política de abastecimento do dial-peer da estática não pode satisfazer para todas as
exigências do Plano de discagem dos clientes.

A correspondência de dial peer de saída nova atribui apoios:

ATRAVÉS DE●

DE●

PARA●

DIVERSÃO●

CONSULTADO POR●

Número chamado●

Política definida pelo utilizador nova da disposição do dial peer de saída sobre pela base da
chamada recebida

●

Uma política da disposição contém duas regras para salvar os atributos do fósforo e sua
precedência

●

Até dois atributos do fósforo podem ser definidos de cada regra de uma política da disposição●

Uma instalação da política da disposição estará usada para combinar dial peer de saída uma
vez que é associada a um atendimento entrante do voip.

●

Seguir é uma lista de atributos da correspondência de dial peer de saída apoiados na política
da disposição

●

ASR_DP_N2#sh dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

            AD                                    PRE PASS                OUT

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT   

KEEPALIVE

1      voip  up   up             6666               0  syst                               active

CLI novos

voice class dial-peer provision-policy <tag>1.
 Um perfil global novo do <tag> da disposição-política do dial-peer da classe da Voz será
adicionado para salvar um grupo de atributos da correspondência de dial peer e é ordem a ser
usada durante o abastecimento do dial peer de saída.

As linhas de comando seguinte serão encaixadas nesta classe nova da Voz:



Descrição1.
Preferência <1? [<match-attribute>] do <match-attribute> 2> Até duas regras podem ser
definidas de uma política. Cada regra tem atributos do fósforo do máximo dois.Lista de
palavras-chaves dos fósforo-atributos:chamado, chamando, ID de portadora, diversão, de,
consultar-por, a, uri, através de

2.

Fechamento Quando a política da disposição é parada programada, o abastecimento do dial
peer de saída do legado estará restaurado para uma chamada recebida

3.

destination provision-policy <tag>1.
 Uma linha de comando new do dial-peer do voip para definir a política da disposição de uma
chamada recebida.

Configurar

Definindo a política da disposição da classe da Voz

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Associando a política da disposição da classe da Voz ao dial peer entrante

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Definindo o dial peer de saída com testes padrões do fósforo

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag



CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Definindo a política da disposição

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Associando a política da disposição ao dial peer entrante

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Definindo a política da disposição

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy



 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Associando a política da disposição ao dial peer entrante

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Definição do dial peer de saída

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy ?

 <1-10000>  Voice class dialpeer provision policy tag

CUBE(config)#voice class dial-peer provision-policy 1

CUBE(config-class)#?

VOICECLASS configuration commands:

 description  Description of a dialpeer provision-policy

 exit         Exit from voice class configuration mode

 help         Description of the interactive help system

 no           Negate a command or set its defaults

 preference   Add a dial-peer provision policy preference rule

 shutdown     Put a dial-peer provision policy to inactive state

CUBE(config-class)#preference ?

  <1-2>  Preference order

CUBE(config-class)#preference 1 ?

  called   Match called number calling Match calling number carrier-id  Match carrier id
  diversion Match diversion uri from   Match from uri  referred-by Match referred-by uri
  to        Match to uri        uri    Match destination uri   via Match via ur

Exemplo de configuração

voice class dial-peer provision-policy 100

description match only called

 preference 1 called

voice class dial-peer provision-policy 101

 description match both calling and called

 preference 2 calling called

voice class dial-peer provision-policy 102

 description match calling first; if no match then match called

 preference 1 calling

 preference 2 called



voice class dial-peer provision-policy 200

 description match both referred-by and via header; if no match then match dest-uri

 preference 1 referred-by via

 preference 2 dest-uri

Verificar

Comandos show novos adicionados

show voice class dial-peer provision-policy1.
Um [<tag>] novo da política de roteamento da classe da Voz da mostra é adicionado para indicá-
la a instalação e do perfil da política de roteamento status atual 

O exemplo do indicador é mostrado.

show voice class dial-peer provision-policy

Troubleshooting

Logs a ser permitidos que ajudam na eliminação de erros.

show voice class dial-peer provision-policy●

Os comandos show aqueles são úteis de debugar.

show voice class dial-peer provision-policy●

Debugar logs para o fósforo do dial peer baseado no número chamado

Nov 5 12:39:41.836 IST: //-1/136B8196800E/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=1111000010,

Called Number=2084, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH

 Nov 5 12:39:41.836 IST: //-1/136B8196800E/DPM/dpMatchDestDPProvPolicy: Calling

Number=1111000010, Called Number=2084, DPProvPolicy=1 ---> Voice Class Provision Policy used for

Outbound Dial Peer Selection

Nov 5 12:39:41.836 IST: //-1/136B8196800E/DPM/dpMatchDestDPProvPolicy: Result=Success(0)

after DP_MATCH_DEST_CALLING  ---> Match Attribute used for Dial Peer Selection

Nov 5 12:39:41.836 IST: //-1/136B8196800E/DPM/dpMatchPeersCore: Result=SUCCESS(0) after

DestDPProvPolicy

Nov 5 12:39:41.836 IST: //-1/136B8196800E/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=2084,

saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0

Nov 5 12:39:41.836 IST: //-1/136B8196800E/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of

Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=302 ---> Outbound Dial-peer used for call

routing

Debug logs for Dial Peer match based on VIA URI

Nov  5 12:46:42.069 IST: //-1/0DE5FAC48062/DPM/dpMatchPeersCore:   Calling Number=, Called

Number=2084, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH

Nov  5 12:46:42.069 IST: //-1/0DE5FAC48062/DPM/dpMatchDestDPProvPolicy:   Calling Number=,

Called Number=2084, DPProvPolicy=1 ---> Voice Class Provision Policy used for Outbound Dial Peer

Selection

Nov  5 12:46:42.069 IST: //-1/0DE5FAC48062/DPM/dpMatchDestDPProvPolicy:   Result=Success(0)

after DP_MATCH_DEST_VIA_URI  ---> Match Attribute used for Dial Peer Selection

Nov  5 12:46:42.069 IST: //-1/0DE5FAC48062/DPM/dpMatchPeersCore:   Result=SUCCESS(0) after

DestDPProvPolicy

Nov  5 12:46:42.069 IST: //-1/0DE5FAC48062/DPM/dpMatchSafModulePlugin:   dialstring=2084,

saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0

Nov  5 12:46:42.069 IST: //-1/0DE5FAC48062/DPM/dpMatchPeersMoreArg:

Result=SUCCESS(0)    List of Matched Outgoing Dial-peer(s):

     1: Dial-peer Tag=302 ---> Outbound Dial-peer used for call routing


